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ΘΕΜΑ:  «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την πλήρωςη θζςεων Διευθυντών   
χολικών Μονάδων, όλων των τφπων, τησ Διεφθυνςησ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ  
  Πιερίασ  » 

 

Ο Διευθυντήσ ΠΕ Πιερίασ  

Ζχοντασ υπόψθ: 

 
1. Σισ διατάξεισ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/τ. Αϋ30-09-1985) ¨Δομι και λειτουργία τθσ Α/κμιασ 
και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 
2. Σισ διατάξεισ του Π.Δ 1/03-01-2003. 
3. Σισ διατάξεισ των άρκρων 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27 και 29 του Ν. 
3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-05-2010 τ. Αϋ) «Αναβάκμιςθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ-κακιζρωςθ 
κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ διατάξεισ». 
4. Σισ διατάξεισ του Ν. 2817 «Εκπαίδευςθ των ατόμων με ειδικζσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και 
άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 78Α/14-3-2000)». 
5. Σθν αρικ. Σ5/56/2000 (ΦΕΚ 1409Β /17-11-2000), Τπουργικι Απόφαςθ «Μεταβίβαςθ 
δικαιϊματοσ υπογραφισ, με εντολι Τπουργοφ, ςτουσ Διευκυντζσ των Δ/νςεων και 
Προϊςταμζνουσ των Γραφείων Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ του Κράτουσ». 
6. Σισ διατάξεισ των άρκρων του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Αϋ/14.05.2015): «Επείγοντα μζτρα 
για τθν Πρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια και Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ και άλλεσ διατάξεισ».  
7. Σισ διατάξεισ των άρκρων του νόμου 4473/2017 (ΦΕΚ αρικ. 78 τ. Αϋ/30-5-2017). 
8. Σθν με αρικ. πρωτ. Φ 361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017(ΦΕΚ αρικ. 1890 τ. Βϋ/31-5-2017) 
Τπουργικι Απόφαςθ. 
9. Σθν με αρικ. πρωτ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 Εγκφκλιο του ΤΠΠΕΘ με κζμα: 
«Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν επιλογι υποψιφιων Διευκυντϊν όλων των τφπων χολικϊν 
Μονάδων Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ».  
 

κ α λ ο φ μ ε 
 

Σαχ. Δ/νςθ: 28
θσ 

ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 40 
Σ.Κ. – Πόλθ: 60 132     Κατερίνθ  
Πλθροφορίεσ: Μαριάνκθ Παπακαναςίου 

Σθλζφωνο: 2351 351 247 
Φαξ: 2351 351175 
Ιςτοςελίδα: http://dipe.pie.sch.gr   
E-mail: mail@dipe.pie.sch.gr  
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ, 

ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ  ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ  
Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
----- 

 

  

 

 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑ  
ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 
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όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ που διακζτουν τα προβλεπόμενα και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του Ν. 4327/2015 και 4473/2017 (Αϋ78) προςόντα και επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτθ 

διαδικαςία πλιρωςθσ κζςεων Διευκυντϊν 4/κ και άνω Δθμοτικϊν χολείων Γενικισ και 

Ειδικισ Αγωγισ τθσ Διεφκυνςθσ ΠΕ Πιερίασ , να υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ από τθν Πζμπτη 1η Ιουνίου  2017  ζωσ και την Σρίτη  6 Ιουνίου 2017 ςτο 

γραφείο τθσ Προϊςταμζνθσ Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων  τθσ υπθρεςίασ μασ (28θσ Οκτωβρίου 40 , 

όροφοσ 2οσ, Κατερίνθ ).  

   

Επιςυνάπτουμε τθν ςχετικι εγκφκλιο του ΤΠΠΕΘ κακϊσ και το Ν. 4327/2015 και 4473/2017 

(Αϋ78) παρακαλοφμε για τθν προςεχτικι μελζτθ και τθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των ανωτζρω 

διατάξεων.  

 
Τποβλητζα δικαιολογητικά 

 
α) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αιτιςεισ υποψθφιότθτασ για τοποκζτθςθ ςτθ Διεφκυνςθ 

Εκπαίδευςθσ, ςτθν αρμοδιότθτα τθσ οποίασ υπάγονται οι ςχολικζσ μονάδεσ ι τα εργαςτθριακά 

κζντρα που κζτουν υποψθφιότθτα, και ςυνοδεφονται από φάκελο υποψθφιότθτασ με 

δικαιολογθτικά τα οποία υποβάλλονται ομαδοποιθμζνα ςε υποενότθτεσ, όπωσ αυτζσ 

αναλφονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα και περιλαμβάνουν: 

 Πλιρεσ πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν ςφμφωνα με τισ 

προχποκζςεισ υποψθφιότθτασ. 

Βιογραφικό ςθμείωμα 

Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν και μετεκπαίδευςθσ 

Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν 

Πιςτοποιθτικό επιμόρφωςθσ ςτισ Σ.Π.Ε. 

Βεβαίωςθ πιςτοποίθςθσ επάρκειασ τθσ Ελλθνικισ Νοθματικισ Γλϊςςασ ι  του κϊδικα γραφισ 

Braille, ςτισ περιπτϊςεισ όπου απαιτείται 

Αντίγραφα άλλων ςχετικϊν τίτλων που τυχόν ζχει αποκτιςει ο υποψιφιοσ 

Βεβαιϊςεισ ι υπθρεςιακά ζγγραφα που αφοροφν ςτθν υπθρεςιακι κατάςταςθ, ςτθν 

κακοδθγθτικι και διοικθτικι εμπειρία κακϊσ και τθ ςυμμετοχι ςε υπθρεςιακά ςυμβοφλια, τα 

οποία πρζπει να αναφζρουν χρόνο ζναρξθσ και λιξθσ, κατά περίπτωςθ. 

Παραςτατικά (αντίγραφα, βεβαιϊςεισ) προςόντων των υποψθφίων που δεν μοριοδοτοφνται 

και που κατά τθν κρίςθ τουσ ζχουν ςυμβάλει ςτθν επαγγελματικι ανάπτυξθ και κα ςυντείνουν 

ουςιωδϊσ ςτθ βζλτιςτθ εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ, όπωσ άλλεσ ςπουδζσ, επιμόρφωςθ 

και μετεκπαίδευςθ, οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν ςυνεδρίων, ςεμιναρίων και εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων ι ςυμμετοχι ςε αυτά με τθν ιδιότθτα του ειςθγθτι, του μζλουσ τθσ 

επιςτθμονικισ ομάδασ ι του επιμορφωτι, ςυγγραφικό και ερευνθτικό ζργο, πρωτοβουλίεσ ςε 

ςχζςθ με το εκπαιδευτικό ζργο, υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και εφαρμογι 

καινοτομιϊν ςχετικι με τθν εκπαίδευςθ διοικθτικι ι κακοδθγθτικι εμπειρία, ςυμμετοχι ςε 

ςυμβοφλια, επιτροπζσ ι ομάδεσ εργαςίασ και ςε όργανα διοίκθςθσ επιςτθμονικϊν και 

εκπαιδευτικϊν οργανϊςεων, ανάλθψθ κοινωνικισ δράςθσ και ςυμμετοχι ςτα κοινά κακϊσ και 

επίςθμεσ διακρίςεισ. 

Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία βεβαιϊνεται: 

ΑΔΑ: Ω4ΕΔ4653ΠΣ-8ΡΗ



 

α) ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα για πεικαρχικό παράπτωμα με τθν 

ποινι τθσ προςωρινισ ι τθσ οριςτικισ παφςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 109 του 

Τπαλλθλικοφ Κϊδικα (ν. 3528/2007 Αϋ  26) 

β) ότι δεν ςυντρζχουν τα κωλφματα διοριςμοφ τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του ίδιου κϊδικα, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 17 του ν. 4327/2015 κακϊσ ότι δεν ζχει 

απαλλαγεί από τα κακικοντά του ςφμφωνα με τθν περ. βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 26 του ν. 

3848/2010 και 

γ) θ γνθςιότθτα των υποβαλλόμενων τίτλων ςπουδϊν και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν. 

 

Όλοι οι τίτλοι ςπουδϊν που προζρχονται από ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ 

αλλοδαπισ, πρζπει να είναι αναγνωριςμζνοι από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α. ι το Ινςτιτοφτο 

Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Ι.Σ.Ε.), ι το υμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Ιςοτιμιϊν 

(.Α.Ε.Ι.). Συχόν ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ  ι ζγγραφα πρζπει να ζχουν επίςθμα μεταφραςτεί 

από τθν αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου Εξωτερικϊν ι άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 

Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων δεν γίνονται δεκτά ςυμπλθρωματικά 

δικαιολογθτικά. 

β) Οι ενδιαφερόμενοι ζχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτθςθ για τισ κζςεισ του ςυνόλου των 

ςχολικϊν μονάδων ι εργαςτθριακϊν κζντρων τθσ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ όπου ανικουν 

οργανικά, ι όπου ανικει θ ςχολικι μονάδα ι εργαςτθριακό κζντρο ι το ΚΕ.Δ.Δ.Τ. όπου 

υπθρετοφν κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ. 

Οι δθλϊςεισ ςχολικϊν μονάδων και εργαςτθριακϊν κζντρων υποβάλλονται, με ενιαία ςειρά 

προτίμθςθσ, φςτερα από τθν ανάρτθςθ των τελικϊν ενιαίων αξιολογικϊν πινάκων. 

Η αίτθςθ υποβάλλεται με ευκφνθ του υποψθφίου ςτθ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ ι 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για τθν οποία εκδθλϊνει ενδιαφζρον είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε 

μζςω εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου. 

Δεν επιτρζπεται να υποβάλουν αίτθςθ υποψθφιότθτασ εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

ςυμπλθρϊνουν κατά τθ διάρκεια του επόμενου τθσ επιλογισ ζτουσ ςυνολικι πραγματικι  

ςυντάξιμθ  υπθρεςία  κακϊσ  και  το  όριο  θλικίασ  για       υποχρεωτικι 

αποχϊρθςθ από τθν υπθρεςία. ε κάκε περίπτωςθ ο επιλεγείσ διευκυντισ πρζπει  να 

ςυμπλθρϊνει το υποχρεωτικό ωράριο τθσ κζςθσ του διευκυντι ςτθ ςχολικι μονάδα ι το 

εργαςτθριακό κζντρο που ζχει επιλζξει. 

υνοδευτικά με τθν αίτθςθ διαβιβάηονται και τα ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά, το 

πιςτοποιθτικό υπθρεςιακϊν μεταβολϊν (εκδίδεται αυτεπάγγελτα από την υπηρεςία μασ) 

κακϊσ και κάκε άλλο ςτοιχείο το οποίο είναι απαραίτθτο προκειμζνου το αρμόδιο ςυμβοφλιο  

να καταρτίςει τον προςωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψιφιων Διευκυντϊν ςχολικϊν 

μονάδων και εργαςτθριακϊν κζντρων τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ. 

   

Παρακαλοφνται να ενθμερωκοφν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί των ςχολικϊν μονάδων.  

 

 

 

υν. 1. Σο ΦΕΚ 50_τ. Αϋ_14.05.2015 

        2. Σο  ΦΕΚ_78_τ. Αϋ_30.5.2017 

        3. Η Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017  

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΠΕ. 
ΠΙΕΡΙΑ  

 

 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΤΡΙΑΝΙΔΗ  
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          Εγκφκλιοσ του ΤΠΠΕΘ 

       4. Τπεφκυνθ Διλωςθ 

       5. Αίτθςθ 

 

 

 
         
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

1. χολικζσ Μονάδεσ ΠΕ Πιερίασ 

2. Διευκφνςεισ ΠΕ όλθσ τθσ χϊρασ 

3. Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ 

4. ΚΕΔΔΤ 

5. χολικοφσ υμβοφλουσ  

6. Γραφεία υντονιςτϊν του Εξωτερικοφ 
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